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تركيا تحدد خطة لملء الفراغ التجاري اإليراني في اقتصاد العراق

ت�سعى تركيا اإىل ا�ستغالل فر�ض الواليات املتحدة عقوبات جديدة 
ال�سلع،  من  العراق  ل��واردات  م�سدرا  �سوقها  لي�سبح  اإي��ران،  على 
اإن  حمللون  ويقول  املحظورة.  االإيرانية  نظريتها  عن  وكبديل 
اأنقرة  هذه املحاوالت تاأتي يف ظل ال�رصاع التجاري اخلفي بني 
وطهران لتو�سيع نفوذهما يف العراق الذي يحاول جاهدا اخلروج 

من كبواته الكثرية بهدف اإعادة الروح اإىل االقت�ساد العليل.
وتعر�ست طهران اإىل حزمتي عقوبات اقت�سادية، كانت االأوىل يف 
ال�سهر  من  اخلام�ض  يف  والثانية  املا�سي،  اأغ�سط�ض  من  ال�ساد�ض 
وم�رصفية  ومالية  ونفطية  ا�ستهالكية  قطاعات  وطالت  اجلاري، 

ومالحية.
ا�ستثنائية  اإع��ف��اءات  على  وا�سنطن  م��ن  ح�سلت  ب��غ��داد  ولكن 
م�سوؤوالن  اأكد  اأم�ض، حيث  اآخرها  كان  ال�سهر  ون�سف  �سهر  وملدة 
حكوميان لوكالة رويرتز اأن بلدهما اتفق مع طهران على مبادلة 

منتجات اأغذية عراقية باإمدادات غاز وطاقة اإيرانية.
وقال الع�سوان يف جلنة الطاقة الوزارية العراقية، مل تذكر رويرتز 
االإدارة  موافقة  على  للح�سول  حاليا  ت�سعى  بغداد  اإن  هويتهما، 
يف  امُل�ستخدم  االإي��راين  الغاز  با�سترياد  لها  لل�سماح  االأمريكية 
حمطات الكهرباء، واإنها حتتاج اإىل املزيد من الوقت للعثور على 

م�سدر بديل.
العالقات  لهيئة  التابع  العراقي،  الرتكي  العمل  جمل�ض  وي��رى 
ب�سكل  تف�سل  العراقية  االأ�سواق  اأن  )دييك(،  اخلارجية  التجارية 
اللحوم  مثل  اأ�سعارها،  لتدين  اإيران  من  االأ�سا�سية  املنتجات  عام 
عن  ف�سال  البال�ستيكية،  واالأدوات  والبقوليات  والبي�ض  باأنواعها 

مواد البناء، ولكنها لن حت�سل عليها بعد اليوم.
العراق  اإن  امل�سرتك،  املجل�ض  رئي�ض  طه،  �سعدون  اأم��ني  ويقول 
يعترب  االأمر  واأن هذا  تركيا،  احتياجاته من  با�سترياد كل  �سيقوم 
فر�سة مهمة الأنقرة، حيث �سيمالأ جتار العراق، الفراغ الناجم عن 
ا�ستريادها  خالل  من  العقوبات،  بفعل  االإيرانية  املنتجات  غياب 

من تركيا.
واأ�سار اإىل اأنهم قاموا بتعريف امل�ستوردين العراقيني على الكثري 
من ال�رصكات الرتكية، الفتا اإىل اأن العالقات التجارية بني تركيا 

والعراق، تعد اأدنى من امل�ستوى املطلوب، يف الوقت احلايل.
البلدين وزيادة  التجارية بني  العالقات  اأكد �رصورة حت�سني  كما 
هذا  يف  للتعاون  احلكومتني  م�ساعي  واأن  العراق،  اإىل  ال�سادرات 

ال�ساأن، حتمل اأهمية كبرية.
وهذا  فقط،  كمركيتان  بوابتان  وتركيا،  العراق  بني  وتتواجد 
اأجور  زيادة  اإىل  يوؤدي  التجارية، حيث  العالقات  �سلبا على  يوؤثر 

املنتجات، لذلك يجب فتح بوابة جديدة، وافتتاح معرب اأوفاكوي.
ويرى الباحث يف الق�سم التجاري، التابع لوقف االأبحاث ال�سيا�سية 
التبادل  اأن  ديليك،  �رصيف  )�سيتا(،  واالجتماعية  واالقت�سادية 
التجاري بني العراق واإيران لي�ض مقت�رصا على جمال الطاقة فقط.
نظرياتها  مناف�سي  اأ�سد  من  تعد  االإيرانية  ال�رصكات  اأن  واأو�سح 
االأ�سواق  اإىل  االأ�سا�سية  املنتجات  ت�سدير  يف  النا�سطة  الرتكية 

العراقية.
ون�سبت وكالة االأنا�سول لديليك قوله اإن “ازدياد النفوذ ال�سيا�سي 
االإيراين يف املنطقة، عقب غزو الواليات املتحدة للعراق، لعب دورا 

كبريا يف تعزيز العالقات االقت�سادية بني البلدين”.
ولكن مع تعر�ض اإيران للعقوبات االقت�سادية يف الفرتة االأخرية، 
�ستجد �سعوبة يف التواجد باالأ�سواق العراقية ب�سكل مريح و�سهل 

كما هو احلال �سابقا. 

بغداد - الجورنال

نسعى الى رفع التبادل التجاري 
مع العراق لـ 20 مليار دوالر

يقفز 2 % وسط تنامي التوقعات 
بخفض إمدادات أوبك

تعتزم تشكيل لجنة عليا 
لتنشيط قطاع االستثمار

اجراءات اتالف 7 مليارات دينار 
جاءت وفق قوانين البنك المركزي

حجم  ان  روح��اين،  ح�سن  االي��راين  الرئي�ض  اكد  اجلورنال:   - بغداد 
التبادل التجاري مع العراق بلغ 12 مليار دوالر.

اجلمهورية  رئي�ض  مع  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  روح��اين  وق��ال 
برهم �سالح عقده يف طهران، ان العالقات العراقية االيرانية جيدة 

ون�سعى لتطويرها مبختلف املجاالت.
وا�ساف ان حجم التبادل التجاري ال�سنوي مع العراق و�سل اىل 12 

مليار دوالر ون�سعى اىل و�سولها الكرث من 20 مليار دوالر.
وكان رئي�ض اجلمهورية برهم �سالح قد و�سل �سباح ام�ض ال�سبت 

اىل العا�سمة االيرانية طهران يف زيارة ر�سمية.

بغداد - اجلورنال: ارتفعت اأ�سعار النفط بحدود 2 % و�سط توقعات 
"اأوبك"،  للنفط  امل�سدرة  البلدان  منظمة  من  االإم��دادات  بخف�ض 

على الرغم من تاأثرها بزيادة قيا�سية يف االإنتاج االأمريكي.
وبلغت العقود االآجلة خلام القيا�ض العاملي مزيج برنت 68.03 
يف   2.12 يعادل  ما  اأو  �سنت،   1.41 بارتفاع  للربميل،  دوالرا 

املائة، عن الت�سوية ال�سابقة.بح�سب "رويرتز".
االأمريكي  الو�سيط  تك�سا�ض  غرب  خلام  االآجلة  العقود  وارتفعت 
دوالر   57.80 اإىل  املائة،  يف   2.37 يعادل  ما  اأو  �سنت،   1.32

للربميل.

ت�سكيل  قرب  عن  النا�رصي،  يحيى  قار  ذي  حمافظ  اأعلن  اجلورنال:   - بغداد 
جلنة عليا يف ديوان املحافظة ت�سطلع مبتابعة عمل قطاع اال�ستثمار لت�سهيل 
عند  املنا�سبة  القرارات  واتخاذ  الروتني  من  والتخفيف  االإداري��ة  االإج���راءات 

احلاجة.
املعنية  الدوائر  جميع  �ست�سم  اللجنة  اإن  �سحفي،  ت�رصيح  يف  النا�رصي  وقال 
الدعم يف جمال  اال�ستثمارية وتقدمي  امل�ساريع  لتكون على توا�سل مبا�رص مع 
اأن  اإىل  م�سريا  امل�ساريع،  هذه  تنفيذ  يف  لالإ�رصاع  املطلوبة  االإج��راءات  اإكمال 
ت�سكيل اللجنة ياأتي يف اإطار دعم حركة هذا القطاع  وعمل هيئة اال�ستثمار بعد 

اكتمال ت�سمية جمل�ض االإدارة.

 7 ال�  وتلف  غرق  ق�سية  ان   ، الرافدين  م�رصف  اكد  نيوز:   اجلورنال   – بغداد 
مليارات دينار حدثت يف 2013 يف زمن تويل املدير العام ال�سابق با�سم كمال 

احل�سني وحدثت وا�ستبدلت يف حينه . 
” اتالف مبلغ 7 مليارات دينار  ان  وقال املكتب االعالمي للم�رصف يف بيان 
جاءت وفق القانون والتعليمات اخلا�سة بالبنك املركزي وحتت اأنظار ومراقبة 

االأجهزة الرقابية للدولة “.
وا�سار اىل ان” ا�ستبدال االأوراق التالفة وغري ال�ساحلة اال�ستعمال تقع م�سوؤوليتها 
على عاتق البنك املركزي وهو يقوم ب�سكل م�ستمر بهذه اخلطوات وذلك للمحافظة 

على دميومة العملة املحلية “.

ذي قارايران: الرافدين:النفط

بيانات

التخطيط تعلن انخفاض حجم االستيرادات الخارجية للعراق في عام 2017

العراق واالردن يبحثان اكمال مشروع خط 
انبوب النفط البصرة ـ العقبة

المؤتمر المصرفي العربي السنوي يختتم اعماله في بيروت 

بحجم  ملحوظ  انخفا�ض  عن  التخطيط،  وزارة  اعلنت 
ان  اىل  م�سرية   ،2017 ع��ام  اخلارجية  اال���س��ت��ريادات 
قيمة  االعلى  هي  البحرية  املنافذ  عرب  اال���س��ت��ريادات 

باملقارنة مع املنافذ الربية.
وقال اجلهاز املركزي لالإح�ساء التابع للوزارة يف تقرير 
النفطية  ال�سلعية واملنتجات  “اجمايل اال�ستريادات  ان   ،
لعام 2017 بلغ 31.6 مليار دوالر اأي ما يعادل 37.4 
ترليون دينار م�سجال ن�سبة انخفا�ض بلغ %34.9 عن 
مليار   48.6 فيه  اال�ستريادات  بلغت  الذي   2016 عام 

دوالر اأي ما يعادل 57.4 ترليون دينار “.
النفطية  للمنتجات  اال�ستريادات  “اجمايل  ان  وا�ساف 
 2.9 يعادل  ما  او  دوالر  مليار   2.4 بلغ   2017 ل�سنة 
ترليون دينار م�سجال ارتفاعا بن�سبة %22.4 عن �سنة 
2016 حيث ارتفع معدل النمو املركب بن�سبة %3.8 عن 
�سنة 2015”. وا�سار التقرير اإىل ان “حجم اال�ستريادات 
ال�سلعية غري النفطية بلغ 29.1 مليار دوالر او ما يعادل 
34.5 ترليون دينار م�سجال انخفا�ض مقداره 37.3% 
عن �سنة 2016 الذي بلغت اال�ستريادات فيه 46.6 مليار 
دوالر او ما يعادل 55 ترليون دينار”، مبينا ان “حجم 
البحرية  املنافذ  عرب  النفطية  غري  ال�سلعية  اال�ستريادات 

بلغ حوايل 24.5 مليار دوالر، م�سجال انخفا�سا بن�سبة 
اال�ستريادات  بلغت  التي   2016 ع��ام  عن   42.4%
عرب  “اال�ستريادات  ان  وتابع  دوالر”.  مليار   42.6 فيه 
املنافذ الربية بلغ نحو 4.8 مليارات دوالر، يف حني بلغ 
اال�سترياد عرب املنافذ اجلوية 0.7 مليار دوالر”. ويرتبط 
العراق مع الدول املجاورة من خالل 13 منفذ حدودي، 
بحرية  منافذ  وخم�سة  جوية  منافذ  خم�سة  اإىل  اإ�سافة 
ومنفذ طريبيل  �سوريا،  مع  وربيعة  الوليد  منفذا  ويعترب 
مع االأردن، ومنفذ عرعر مع ال�سعودية، ومنفذا ال�سالجمة 
يربط  الذي  اخلليل  اإبراهيم  ومنفذ  اإيران،  مع  واملنذرية 

العراق برتكيا من ابرز املنافذ احلدودية. 
اأعلن الديوان امللكي االأردين، تفا�سيل مباحثات امللك عبد 
اهلل الثاين والرئي�ض العراقي برهم �سالح، فيما اأكد �رصورة 
اأنبوب نفط من  التعاون االقت�سادي، خ�سو�سا مد  تعزيز 
مدينة الب�رصة اإىل ميناء العقبة االأردين على البحر االأحمر.
وجاء يف بيان �سدر عن الديوان امللكي االأردين اأن امللك 
يف  مباحثاتهما  خالل  اتفقا  العراقي  والرئي�ض  االأردين 
عمان على "تو�سيع التعاون بني االأردن والعراق يف �ستى 
واال�ستثمارية  والتجارية  االقت�سادية  ال�سيما  امليادين، 
قدما  امل�سي  "�رصورة  اجلانبان  واأكد  والنقل".   والطاقة 
امل�سرتكة،  االقت�سادية  امل�ساريع  من  ع��دد  تنفيذ  يف 
)العراق(  الب�رصة  النفط من مدينة  اأنبوب  وخ�سو�سا خط 
بني  الربي  الطريق  وتاأهيل  )االأردن(،  العقبة  ميناء  اإىل 
على  م�سرتكة  �سناعية  منطقة  واإن�ساء  وب��غ��داد،  عمان 

احلدود بني البلدين".
من جهته، اأكد �سالح خالل املباحثات اأن "تنفيذ امل�رصوع 
يعترب ا�سرتاتيجيا بالن�سبة للعراق". ووقع االأردن والعراق 
بطول  اأنبوب  مد  مل�رصوع  اإط��ار  اتفاق   2013 اأبريل  يف 
اإىل االأردن بكلفة تقارب  العراقي  النفط  1700 كلم لنقل 
18 مليار دوالر، و�سعة مليون برميل يوميا. وياأمل  نحو 
يقدر  العامل  نفطي يف  احتياطي  ثالث  الذي ميلك  العراق، 

ياأمل  واي��ران،  ال�سعودية  بعد  برميل،  مليار   143 بنحو 
باأن يوؤدي بناء هذا االأنبوب اإىل زيادة �سادراته النفطية 
االأردنية  اململكة  تاأمل  جهتها،  من  منافذها.  وتنويع 
يوؤمن  باأن  الطاقة  %98 من حاجاتها من  ت�ستورد  التي 
االأنبوب احتياجاتها من النفط اخلام التي تبلغ نحو 150 
األف برميل يوميا، واحل�سول على مئة مليون قدم مكعب 

من الغاز الطبيعي يوميا.

اختتمت يف بريوت اعمال املوؤمتر امل�رصيف 
 " �سعار  حت��ت  عقد  ال��ذي  ال�سنوي  العربي 
واخل��ا���ض  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�����رصاك��ة 
وفود  مب�ساركة  امل�ستدامة"  التنمية  لتحقيق 
بالدول  وامل�رصفية  املالية  املوؤ�س�سات  متثل 
العربية من بينها وفد م�رصيف عراقي رفيع 
برئا�سة نائب حمافظ البنك املركزي العراقي 
من  وفد  عن  ف�سال  ال�سيخلي،  منذر  الدكتور 
وعقد  العراقية.  اخلا�سة  امل�سارف  رابطة 
اجتماعات  خم�سة  يومني  مدى  على  املوؤمتر 
من  مهمة  حم��اور  ع��دة  خاللها  ناق�ض  عمل 
بينها ال�رصاكة بني القطاعني العام واخلا�ض 
وحتقيق اهداف التنمية امل�ستدامة واالندماج 
ودور  وال�سباب  ل��ل��م��راأة  امل���ايل  وال�سمول 

احل��ك��وم��ات وال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة يف حتقيق 
التنمية امل�ستدامة. وا�سدر املوؤمتر يف ختام 
ختاميا  بيانا  يومني  دامت  التي  اجتماعاته 
تناول االفكار والتو�سيات التي تو�سل اليها 
لتفعيل هذه النقاط وو�سعها مو�سع التطبيق 

بالوطن العربي.
مرور  املوؤمتر وملنا�سبة  كما مت على هام�ض 
امل�سارف  احت��اد  تاأ�سي�ض  على  عاما   45
امل�رصفية  القيادات  من  عدد  تكرمي  العربية 
رئي�ض  بينها   ، الناجحة  العربية  واملالية 
وديع  العراقية  اخلا�سة  امل�سارف  رابطة 
البارز يف تطوير  الرابطة  احلنظل وذلك لدور 
وم�ساهمته  ال��ع��راق��ي،  امل�����رصيف  ال��ق��ط��اع 
ال�سخ�سية الفاعلة يف م�رصوع الق بغداد ،كما 
مت تكرمي رئي�ض جمل�ض ادارة م�رصف جيهان 
خالل  امل�����رصف  حققها  ال��ت��ي  للنجاحات 

ال�سابقة. ويف نهاية اجلل�سة اخلتامية  الفرتة 
على  اكد  الذي  اخلتامي  البيان  ُتلي  للموؤمتر 
وت�سجيع  املالية  اخل��دم��ات  تو�سيع  اهمية 
النمو االقت�سادي وتعبئة  اال�ستثمار لتحقيق 
املوارد وتعزيز ال�رصاكة بني القطاعني العام 

واخلا�ض وحتفيز االبتكار.
القطاع  تفعيل  التو�سيات  ت�سمنت  كما 
عربية  هيئة  وان�ساء  املايل  وال�سمول  املايل 
القطاع  م�ساركة  وتعزيز  الق�سية  بهذه  تعنى 
التحتية  البنية  م�ساريع  اقامة  يف  اخلا�ض 
بالدول العربية ودعم التحول اىل املجتمعات 

الرقمية.
من  ع��دد  تكرمي  اجلل�سة  ختام  يف  ومت  ه��ذا 
امل�سارف  احتاد  بدروع  العربية  امل�سارف 
ال��دويل  التنمية  م�����رصف  بينها  العربية 

العراقي.

بغداد – الجورنال

بغداد - الجورنال

بيروت - الجورنال

7.8

1.6

1.2

ارتفع العجز يف جتارة املغرب بن�سبة 7.8% 
يف االأ�سهر الع�رصة االأوىل من 2018، مقارنة 
م��ع الفرتة نف�سها من الع��ام املا�سي، بح�سب 
مكت��ب ال���رصف املغرب��ي. وزادت ال��واردات 
مغرب��ي  دره��م  ملي��ار   393.3 اإىل   9.2%
متج��اوزة  دوالر(  ملي��ار   41.51 )ح��وايل 
ال�سادرات التي ارتفعت %10.3 اإىل 226.3 

مليار درهم.
بارتف��اع  املغرب��ي  التج��ارة  مي��زان  وتاأث��ر 
واردات الطاق��ة، الت��ي ت�سم��ل النف��ط والغاز، 

بن�سبة %19.7 اإىل 67.69 مليار درهم.
وج��اءت مبيع��ات الفو�سف��ات وم�ستقات��ه يف 
مقدمة �س��ادرات املغ��رب و�سعدت 14.6% 

اإىل 42.2 مليار درهم.

يعتزم البن��ك املركزي امل���رصي طرح اأذون 
خزان��ة مقوم��ة بالعمل��ة االأمريكي��ة بقيم��ة 
1.675 ملي��ار دوالر يف م��زاد يف التا�س��ع 

ع�رص من نوفمرب/ت�رصين الثاين.
و�ستعل��ن نتيج��ة امل��زاد يف الع�رصي��ن م��ن 
مفت��وح  وه��و  الث��اين،  نوفمرب/ت�رصي��ن 
اأم��ام البن��وك املحلي��ة واملوؤ�س�س��ات املالية 

االأجنبية.
والع���رصون م��ن نوفمرب/ت�رصي��ن الثاين هو 
تاريخ ا�ستحقاق اأذون خزانة مقومة بالعملة 
االأمريكي��ة بقيمة 1.73 مليار دوالر ومدتها 

عام واحد، اأ�سدرتها م�رص قبل عام.

م�سطف��ى  طلع��ت  جمموع��ة  اأرب��اح  ارتفع��ت 
املدرج��ة يف البور�س��ة امل�رصية خالل االأ�سهر 
الت�سع��ة االوىل من 2018 بن�سب��ة %13 على 
اأ�سا���ض �سن��وي، اإىل 1.2 ملي��ار جني��ه مقاب��ل 
1.1 ملي��ار جنيه خالل نف�ض الفرتة من العام 

املا�سي.
كما ارتفعت مبيعات ال�رصكة بن�سبة %92 اإىل 
18.3 مليار جنيه مقابل مبيعات بقيمة 9.5 

مليار جنيه لذات الفرتة من العام 2017.
متخطي��ة م�ستهدفات ال�رصك��ة والبالغة 12.4 
ملي��ار جني��ه اأي بن�سب��ة منو بلغ��ت %48 عن 

امل�ستهدف.


